เอกสารเสนอขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวติ

ชื่อวิชา การถักนิตติ้งเบื้องต้น
รหัสวิชา 17080601

วิทยาลัยชุมชนตราด
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

(เอกสารนี้เป็นเอกสิทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนตราด ห้ามเผยแพร่)

1
รหัสวิชา 17080601
ชื่อสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

ชื่อวิชา การถักนิตติ้งเบื้องต้น

เวลาเรียนรู้

30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการถักนิตติ้งเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการถักนิตติ้งเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริย ธรรมในการถักนิตติ้ง เบื้องต้น มีกิจนิสัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการถั ก นิ ต ติ้ ง เบื้ อ งต้ น การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการคานวณค่าใช้จ่ายการกาหนดราคาค่าบริการ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
1. มีความสนใจการถักนิตติ้งเบื้องต้น
2. มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย สามารถสื่อสารได้
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการถักนิตติ้งเบื้องต้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการถักนิตติ้งเบื้องต้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ผลิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดีงามและมีความซื่อสัตย์ในการทางาน
ผู้เข้ารับการอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ชิ้นงานด้านการถักนิตติ้งเพื่อจาหน่ายได้

รหัสวิชา 17080601

แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่อวิชา การถักนิตติ้งเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการถักนิตติ้ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการถักนิตติ้ง
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ทางานฝีมือถักนิตติ้ง

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1.ความเป็นมาและความสาคัญของการถักนิตติ้ง
2.ความสาคัญเรื่องการถักนิตติ้งเบื้องต้น
3.วิธีการอ่านผังลายการถักนิตติ้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถักนิตติ้งลายพื้นฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการถักนิตติ้ง
2. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนิตติ้ง
3. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การทางาน

จานวน 30 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ปฏิบัติ

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เรื่องการถักนิตติ้งลายพื้นฐาน
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนิตติ้งลายพื้นฐาน
3. ขั้นตอนในการถักนิตติ้งลายพื้นฐาน
4. คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

2

ชั่วโมง

การประเมินผล
- ตอบคาถาม
- จากการฝึกปฏิบัติ

10

ชั่วโมง

การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
2. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
3. ผู้เข้ารับการอบรมออกแบบการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอได้ตาม
ขั้นตอนที่ได้ออกแบบ
5. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การทางาน

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เรื่องการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
3. การออกแบบการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
4. ขั้นตอนในการถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
5. คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาค่าบริการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคา
ค่าบริการได้

สาระการเรียนรู้
ความรู้เรื่องการคานวณค่าใช้จ่าย และการกาหนด
ราคาค่าบริการในการถักนิตติ้งเพื่อ
การจาหน่ายได้

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

เวลาในการฝึกอบรม
กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

16

ชั่วโมง

การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต

2

ชั่วโมง

การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต

3

4
สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4

หน่วยการเรียนรู้
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการถักนิตติ้ง
การถักนิตติ้งลายพื้นฐาน
การถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ
การคานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาค่าบริการ
รวม

ทฤษฎี
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
30 นาที
30 นาที
3 ชั่วโมง

ปฏิบัติ
1 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
27 ชั่วโมง

รวม
2 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
16 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

เกณฑ์การประเมิน
ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนเป็นผ่าน ไม่ผ่าน
หมายเหตุ

เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80%

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนิตติ้ง
1. ไหมพรม สีตามชอบ
2. ไม้ถักนิตติ้ง
3. เข็มโครเชต์
4. กรรไกร
จานวนผู้เรียนที่รับ
รุ่นละ 20 คน
งบประมาณ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
2.ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
3.ค่าสาธารณูปโภค

300 บาท x 30 ช.ม.
5 บาท x 30 ช.ม.x 20 คน
2 บาท x 30 ช.ม. x 20 คน

ค่าใช้จ่ายรายหัว (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่าย/คน

660

=

บาท

=
9,000
=
3,000
=
1,200
รวม 13,200

บาท
บาท
บาท
บาท

5
ศักยภาพในการเรียนการสอน
แหล่งศึกษาค้นคว้า
1.ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2.Internet
3.หน่วยงานราชการ
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สถานที่การฝึกอบรม
1. วิทยาลัยชุมชนตราด
2. ชุมชนในจังหวัดตราด
-

ศักยภาพผู้สอน

ชื่อ-สกุล
นางสุวคนธ์ จันทนาตาล

นางอรอนงค์ คล่องกิจกล

น.ส.กุณฑล งาเจือ

คุณวุฒิ
ผลงาน/ประสบการณ์
ศษ.บ.บริหารการศึกษา
- อดีตครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
-สอนวิชาการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 33 ปี
เช่น งานประดิษฐ์ งานถักโครเชต์ งานถักนิตติ้ง
งานจัดตกแต่งดอกไม้
กศ.บ. สังคมศึกษา
-อดีตหัวหน้ากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพโรงเรียน
อนุบาลตราด 25 ปี
-วิทยากรแนะแนวอาชีพชุมชนของจัดหางานจังหวัด
ตราด/แรงงานจังหวัดตราด
-วิทยากรด้านงานฝีมือ
ปร.ด. การประเมินการศึกษา - อดีตครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
-สอนวิชาการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 34 ปี
เช่นงานตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บปักถักร้อย

